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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

 máme tady červen a s ním i blí-
žící se konec školního roku a pří-
chod letních prázdnin, na kte-
rý se už jistě těší všichni školáci. 
Je to i doba, kdy se ve měste koná 
celá řada zajímavých akcí. Někte-
ré jsou poměrně nové, jiné už tra-
diční. Mezi ty mladší patří i druhý 
ročník „Nýrského dřevosochání“ 
v Areálu pod sjezdovkou.

Studenti – senioři, kteří pocti-
vě navštěvovali tři roky Virtuál-
ní univerzitu třetího věku nedávno 
zakončili studium promocí v Pra-
ze. Ti, kteří to chtějí také zkusit, se 
můžou přihlásit v městské knihov-
ně do zimního semestru, který za-
čne v září. 

Přejeme Vám příjemné čtení. 
Vaše redakce
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Virtuální univerzita  
třetího věku je ve finále
Tři roky uplynuly jako voda a po absolvování úvodního povinného kurzu  

„Astronomie“ a dalších šesti volitelných témat, kterými byla poučná a v současné 
době velmi aktuální a potřebná „Etika jako východisko z krize společnosti“, pře-
kvapivě zábavná „Kouzelná geometrie“, tradicemi, loveckými fanfárami a jedi-
nečnými záběry z přírody okouzlující „Historie a současnost české myslivosti“, 
dvoudílné „Dějiny oděvní kultury“, v nichž jsme zjistili, že v módě  není nic nové-
ho pod sluncem, a „Michelangelo Buonarroti“, který nás  nepřestane udivovat pre-
cizností a genialitou tvorby, konečně nastal „den D“.

13. května 2015 proběhla totiž na České zemědělské univerzitě v Praze –  
Suchdole slavnostní promoce absolventů VU3V z celé ČR, mezi nimiž jsme byli  
i my – absolventi z konzultačního střediska při MěK Nýrsko. 

Pokračování na straně 4

Absolventi Virtuální univerzity třetího věku z nýrského konzultačního střediska na promoci v Praze.
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Zastupitelé projednali
závěrečný účet města

Dne 25. května se na svém 4. veřejném zasedání se-
šli zastupitelé města. Na programu byly změny Územního 
plánu města Nýrska, projednání závěrečného účtu a účet-
ní závěrky města za rok 2014 a změna rozpočtu na rok 
2015 s příjmy ve výši 100 828 897,66 Kč a výdaji ve výši  
84 775 705,29 Kč.

Jako každoročně byly na základě vyhlášení zastupitel-
stva města schvalovány půjčky pro občany z Fondu roz-
voje bydlení. Oproti minulým letům byl o tyto půjčky vět-
ší zájem. Ve stanoveném termínu do 17. 4. 2015 poda-
li žádost o půjčku čtyři žadatelé, a to na celkovou částku  
500 tis. Kč. Starostou města jmenovaná komise posou-
dila žádosti z hlediska formální správnosti a úplnosti  
a z výběrového řízení žádného žadatele nevyloučila. Ko-
mise doporučila poskytnout půjčku všem žadatelům v cel-
kové výši 450 tis. Kč.

Na programu bylo také projednávání poskytnutých do-
tací na rozvoj sportu, kultury, zájmové a společenské čin-
nosti v Nýrsku. Na základě zastupitelstvem stanoveného 
programu podpory na rozvoj těchto činností bylo do 17. 
4. 2015 doručeno 10 žádostí v oblasti sportu, 6 žádostí  
v oblasti kultury, 6 v oblasti zájmové a společenské čin-
nosti a 3 žádosti pro jednotlivce na reprezentaci města  
v celkové částce cca 1 mil. 504 tis. Kč. Komise veškeré 
žádosti posoudila a předložila návrhy na uzavření smlou-
vy na dotace v maximální výši 50 tis. Kč starostovi měs-
ta. Uzavírání těchto smluv je v pravomoci starosty da-
nou mu zákonem, zastupitelé vzali uzavření těchto smluv 
na vědomí. O dotacích nad 50 tis. Kč rozhodlo zastu-
pitelstvo města na tomto jednání. Se všemi žadateli bu-
dou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy. Na výše uvedenou 
činnost byly pro rok 2015 rozděleny dotace v následují-
cí výši:

Celkem dotace v oblasti sportu:         837 500,- Kč
Celkem dotace v oblasti kultury:                   134 777,- Kč
Celkem dotace pro zájmové a společenské organizace:                    
                       246 000,- Kč
Celkem dotace mimořádná - jednotlivci:         23 000,- Kč        
Celkem:                                                       1 241 277,- Kč

Dalším bodem programu bylo jednání valné hroma-
dy nově založené společnosti Nýrská teplárna, s.r.o., Nýr-
sko. V případě, kdy je 100% vlastníkem město, vykoná-
vá funkci valné hromady společnosti zastupitelstvo města. 
Rozhodování se týkalo jmenování dalšího jednatele spo-
lečnosti, stanovení jeho práv a povinností a zvýšení zá-
kladního kapitálu společnosti.                                  (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Likvidace bioodpadu 
rostlinného původu není složitá
Od letošního roku přibyla městu další z mnoha povin-

ností. Jedná se o likvidaci biologicky rozložitelného odpa-
du. Město se nejprve materiálně a poté i legislativně na tuto 
povinnost připravilo již v loňském roce. Svou obecně zá-
vaznou vyhláškou č. 1/2015 stanovilo možnosti likvidace 
bioodpadu (www.sumavanet.cz/munyrsko/vyhlasky.asp). 
Bioodpad je možno ukládat ve sběrném dvoře v ulici Strá-
žovská každou středu a pátek od 14:00 do 17:00 hodin  
a v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin. Dalším místem, zejmé-
na pro větší množství, je kompostárna města na skládce  
v Hodousicích (každou sobotu od 11:30 do 15:00 hodin). 
Pro celou řadu našich spoluobčanů se ale pravděpodobně 
tyto možnosti jeví jako nedostatečné a pro ukládání biood-
padu využívají stále častěji veřejná prostranství. Zejména 
zarážející je jeho ukládání v pátek odpoledne, či před stát-
ními svátky apod. Snad je každému jasné, že pak minimál-
ně 2 – 3 dny se tento odpad na veřejném prostranství zapa-
řuje a nelibě voní. Když někdo ze spoluobčanů nemá mož-
nost dopravy na úložiště výše uvedená, má možnost odvoz 
bioodpadu domluvit s pracovníky technických služeb. Pře-
dem děkujeme za pochopení.                                   (MěÚ)

Na veřejná prostranství bioodpad rozhodně nepatří!
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Tak je nám zase o rok víc. Ovšem kdo by to v našem 
věku počítal, že? Náš průměrný věk je 532 let a jsme  
čarodějnice, které již třetím rokem pořádají „Slet čarodě-
jů a čarodějnic“ v Areálu pod sjezdovkou.

30. dubna je náš den. Nemusíme se malovat, česat, ani 
se převlékat do lidského oblečení a můžeme prostě jít sami 
za sebe – za čarodějnice a za čaroděje.

Přípravy na tento den jsou vždy velkolepé. Přichys-
tali jsme nové soutěže, čarodějné dílničky a opět jsme  
Areál pod sjezdovkou čarodějně nazdobili. Oranžová, hně-
dá, černá a fialová, pavouci a pavučiny, netopýři, kocou-
ři i kuřecí hnáty, dýně i duchové – to vše a jiné dekorace 
mohli návštěvníci sletu najít na každém místě.

Týden předtím jsme my, staré čarodějnice, pro změ-
nu kouzlily v našich čarodějnických kuchyních. Tam často 
až do hlubokých nočních hodin vznikaly tak příšerné „ne-
chutnosti“, že je pak chtěl každý ochutnat. Od tradičních 
prstů, přes pavouky, netopýry, zelený a fialový sliz, žáby  
a čertí rohy na pečených sušenkách, až po luxusní mega-
oči v pokladu, či perníkové chaloupky pro vítěze v soutěži  
o nejhezčí šeredítko a šerebabu.

Počasí si s námi trochu zalaškovalo. Ráno nás nechalo 
propadat panice, když lilo jak z konve, což by nebylo úpl-
ně špatně, ovšem přistávací plocha by klouzala a v košťár-
ně by byl pak následně přece jen trochu nepořádek. Pak se 
ale počasí umoudřilo, slunko vysvitlo a šeredítka si užila 
báječné odpoledne se spoustou her a zábavy.

Letošní Filipojakubská noc se skvěle vydařila, žádný 
čaroděj ani čarodějnice koště nezlomili, všichni se domů 
v pořádku vrátili a my staré čarodějnice slibujeme, že ten 
příští – již čtvrtý – ročník „Pálení čarodějnic“ opět skvěle 
připravíme a na všechny stálé, a třeba i nové mrňavé ča-
rodějnice, se budeme těšit a přistávací plochu řádně při-
chystáme.

Mějte se krásně a pohodový rok ve vašich jeskyních  
a doupatech vám přejí pořadatelé.

Za čarodějnický spolek Lukrécie

Čarodějnický slet byl
strašidelně nazdobený

Čarodějnické klání si děti náležitě užily.

Město připravuje
opravy komunikací

Příprava stavebních parcel pod hydroglobem je ve 
své konečné fázi. Jedna z připomínek občanů, kteří 
toto místo navštěvují, směřuje k tématu použitých ob-
rubníků. Podle názorů některých je přepych používat  
v tomto prostoru žulové obruby, když na náměs-
tí jsou pouze betonové. Na vysvětlenou uvádím, že 
se nejedná o rozmar a ani o nepřiměřené utrácení  
evropských peněz. Tento materiál byl použit proto, že  
v celé lokalitě bude probíhat několik let intenzivní 
výstavba spojená s pohybem těžké stavební mecha-
nizace a hrozilo by zničení častěji používaných be-
tonových obrub. Věřím, že toto rozhodnutí investora 
doceníme všichni až s odstupem let po dokončení vý-
stavby všech rodinných domků.

V květnu a červnu proběhnou opravy některých 
komunikací v našem městě. Největší rozsah oprav 
bude v sídlišti. Zde se prodlouží chodník v ulici K za-
hradám, vyspraví se ulice Práce a Vančurova. Kromě 
toho budou opravy probíhat v ulici Žižkově. Zde se 
jedná o přípravu na uzavírku ulice Petra Bezruče, kte-
rá se bude celá frézovat a dodavatelská firma provede 
položení komplet nového povrchu. Všechny výše po-
psané úpravy komunikací proběhnou do konce květ-
na vyjma opravy Bezručovy ulice, jejíž oprava je sou-
částí výstavby Chodské ulice.

Město připravuje celkovou rekonstrukci Strážov-
ské ulice. Kromě povrchu proběhne výměna vodo-
vodního a kanalizačního řadu i pokládka plynovod-
ního potrubí. Ke zpracování projektové dokumenta-
ce jsme přistoupili poté, co již tak nevyhovující po-
vrch silnice výrazně zhoršily výkopové práce firmy 
ČEZ, která v této lokalitě překládá elektrické vedení 
do země. Pokud se nebude dále zvětšovat propad da-
ňových příjmů města, budou všechny práce provede-
ny ještě v letošním roce.

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Městský úřad Nýrsko
tel.: 376 555 611

Úřední hodiny
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,

úterý 8:00 – 15:00 hodin, 
čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin

pátek 8:00 – 14:30 hodin 

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. června. 
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Virtuální univerzita...
Pokračování ze strany 1

Předání diplomů absolventů VU3V mělo všechny náležitosti promoce. 

Účastníci promoce.

Česká zemědělská univerzita nás přivítala neobyčejně 
příjemným prostředím plným zeleně a krásných parkových 
úprav mezi jednotlivými univerzitními objekty. Slavnostní 
promoce pak proběhla v aule univerzity podle všech akade-
mických zvyklostí a tradic. Po úvodní státní hymně ČR nám 
byli představeni členové promočního senátu v čele s děka-
nem PEF ČZU Ing. Martinem Pelikánem, Ph.D., který svým 
projevem celý slavnostní akt zahájil. Jednotliví absolventi 
se pak po přečtení jména promotorkou povstáním předsta-
vili všem přítomným. Vzhledem k velkému počtu absolven-
tů (více jak 200) přebíral osvědčení o absolutoriu vždy jeden 
zástupce za KS.  Na závěr promočního aktu zazněla student-
ská hymna „Gaudeamus igitur“.

Po oficiálním programu jsme měli možnost navštívit 
studijní skleníky ČZU – tropický a subtropický. Oba slou-
ží k výuce předmětů souvisejících s pěstováním užitko-
vých rostlin těchto zeměpisných pásem. Velmi milá a pří-
jemná průvodkyně nám ukázala celou škálu druhů rostlin 
jako např. banánovník, mango, avokádo, kaki, celou řadu 
citrusů, vanilku, skořicovník, čajovník, kakaovník a další,  
z nichž možná nejzajímavější a nejpřekvapivější byl ka- 
kaovník, který kvete a plodí na kmeni.      Ing. J. Karlovská

Přijďte s námi oslavit 
roční výročí

V červenci to bude rok, co se v domě čp. 66 v ulici 
Prap. Veitla v Nýrsku otevřela poradna kineziologie  
a kadeřnictví. Současně s námi bude slavit i kosme-
tický salon, který tam působí tři roky. Každý může 
nahlédnout do salonu, kde se pečuje o vnější krásu, 
podívat se na ceník a zjistit si rozsah služeb. 

Dále tu bude možnost se podívat do poradny, kde 
se pečuje o vnitřní krásu, štěstí a klid člověka. Navíc 
bude i ukázka, jak probíhá odblok osoby, která si při-
šla vyřešit svůj problém. První ukázka bude v 15:00  
a druhá v 17:00 hodin. 

Slavný den otevřených dveří vychází na čtvrtek 
11. 6. 2015 mezi 14:00 a 18:00 hodinou.

Občerstvení zajištěno. Prosíme, přijďte jej pomo-
ci sníst. 

Těšíme se na Vás.

Městská knihovna Nýrsko zůstane i nadále konzultač-
ním střediskem pro výuku VU3V. Jedná se o formu di-
stančního seniorského vzdělávání, které je založené na 
přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Tyto 
se prostřednictvím internetu dají přenést do kteréhokoliv 
místa v ČR. Výuka spočívá ve skupinových přednáškách, 
samostatné práci a komunikaci s lektorem.

Pro koho je studium určeno? Účastníkem studia může 
být senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez 
rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo 
čekající na statut důchodce). Přednášky probíhají 1x za 14 
dní cca 1,5 hodiny. Celý vzdělávací cyklus „Svět okolo 
nás“ obsahuje 6 semestrů. Jeden semestr trvá tři měsíce  
a do roka proběhnou vždy 2 semestry. Předpokládaná doba 
studia je tedy 3 roky. Senior ale nemusí absolvovat celé 
studium v časové návaznosti, může kdykoliv přerušit nebo 
vynechat semestr. Studijní poplatek se pohybuje od 150,- 
do 300,- Kč za semestr.

Výuka v zimním semestru začne 29. září 2015 od 14:00 
hodin ve společenském sále městské knihovny. Studijním 
tématem bude „Lesnictví“. Cena kurzu je 200,- Kč.

 Máte-li zájem o aktivní trávení volného času, zvyšová-
ní vědomostí a udržování si duševní svěžesti, přihlaste se  
v městské knihovně ke studiu nebo přijďte na první schůz-
ku a rozhodnout se můžete až na místě.                   

 J. Poupová, MěK                                                  

Senioři se můžou přihlásit
do podzimního semestru

INZERCE



Vděční návštěvníci
Už před časem se ohlásil zájezd až z Blatné. Přečetli si 

prý na našich webových stránkách o naší současné výsta-
vě. A pak ještě prosili o možnost podívat se na náš židov-
ský hřbitov. Obě přání jsme jim rádi splnili. Nejdříve jsem 
jim povídal o JUDr. Randovi a o současné výstavě v mu-
zeu a pak jsme je provedli s manželkou židovským hřbito-
vem. Mohu říci, že tak vděčné návštěvníky a v tak hojném 
počtu jsme měli v muzeu dosud jen zřídka. Rozuměli tomu, 
co je naším cílem a i když nebyli zkušenými návštěvníky 
židovských hřbitovů, zajímali se o kdejaký detail. Z tohoto 
setkání jsme myslím odcházeli stejně povzbuzeni jako oni. 
Ono je to občas potřeba.

Před časem se u nás v Nýrsku zastavili pro něja-
ké předměty muzejníci z Plzně. Trochu jsme povída-
li o našich plánech a celý rozhovor vyzněl jako malé 
povzdechnutí lidí, kteří jsou zavřeni ve velkém muzeu, 
plní neustále všelijaké zadané úkoly a přitom by se jim 
chtělo proběhnout se také na čerstvém vzduchu a zaží-
vat někdy i pionýrská dobrodružství jako ta naše muzej-
nická parta v Nýrsku. Ale ono to ani tady není vždycky 
jednoduché. Rok nebo dva se věnujeme nějakému úko-
lu, děláme si naděje, že budeme moci představit veřej-
nosti něco, co ji ohromí a ono se to nakonec splaskne 
na docela bezvýznamnou záležitost. Nakonec, znají to 
všichni sběratelé, nebo veteránisté a další. A pak se zase 
stane, že něco člověk vůbec nečeká a ono je z toho vel-
ké překvapení. O některých vám napíši. Přední odbor-
ník Dr. Václav Maidl nám napsal, že je velmi vděčný 

Z NÝRSKÉHO MUZEA
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Letos už je to patnáct let, co naše občanské sdružení pra-
cuje. Možná, že si uděláme na konci roku nějakou sešlost, 
abychom se nad výsledky naší práce potěšili. Možná sepí-
šeme i nějaké povídání. Možná se do konce roku dočkáme 
i nějaké významné události, která nás postrčí o kousek dál. 
Ono se to takhle vlastně děje od začátku.

  Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Spartakiáda
Paní učitelka starostlivě procházela mezi lavicemi. 

Blížil se konec druhé vyučovací hodiny. Její první třída 
nedávno dostala místo tužek násadky s vloženým kovovým 
perem. To bylo kaněk, než se děti naučily násadku opatr-
ně namáčet do inkoustu! Teď už jim to docela šlo. Každé 
písmeno, pečlivě paní učitelkou předepsané na tabuli, děti 
opisovaly do písanky. Kolikrát se vešlo na řádku. Kdo byl 
hotov, přihlásil se, nebo žvýkal dřevěný konec násadky. 
Okusovali ho i ti, kteří si nevěděli rady, když udělali něja-
kou chybu. Paní učitelka napsala na tabuli další písmeno 
a všechny hlavy se zase sklonily nad sešity. Pak se ozval 
školní zvonek. Hlásky prvňáků naplnily třídu.

„Děti, děti,“ volala paní učitelka „dnes ukončíme vy-
učování dříve a budeme pokračovat v nácviku spartakiá-
dy. Převlékněte se do cvičebního úboru a za chvíli začí-
náme!“

Otevřely se dveře a do učebny se nahrnuly děti ze dvou 
vedlejších tříd. S voláním „pozor děti, pozor“ vstoupil 
pan školník a jako vzácnost položil na stůl paní učitelky 
gramofon. Nebylo to tak jednoduché ho sehnat. Po dlou-
hém vyptávání se ho uvolil půjčit dědeček žáka Věnečka. 
Za chvíli se školník vrátil s gramofonovou deskou, a pro-
tože se paní učitelka k té „technice“ příliš nehrnula, ob-
řadně ji zastoupil. Položil desku na kotouč, opatrně po-
ložil ramínko zvukovodu na desku a začal natahovat kli-
kou péro. Paní učitelka zatím shromáždila děti a rozesta-
vila je na křídou namalované značky. Školník to nerad vi-
děl, protože pak měli s manželkou o to více práce s drh-
nutím rozpraskaných prken, ve kterých se křída zachytila 
jako nějaká barva. Vše bylo připraveno. Školník přesunul 
páčku spouštěče a deska se roztočila. Trochu váhavě, tak-
že několik prvních taktů bylo trochu mimo rytmus. Pak už 
to šlo. Však už děti nacvičují dobré tři měsíce! Paní uči-
telka se nechala unést rytmem cvičení, když tu začalo péro 
gramofonu docházet. Tram ta da ta, tráám táá dáá táá, 
trááááám..,. Přísně se podívala na pana školníka, proto-
že včas nepřiskočil a nedodal zatočením kliky gramofonu 
novou energii. On už jí to sice říkal mnohokrát, že se bojí 
péro pořádně natáhnout, aby ho nestrhl a neměl polízani-
ci, ale paní učitelka zase nemohla pochopit, že péro do-
jde vždy, když se cvičení daří a musí se tak s dětmi vracet 
k předchozímu cviku. 

Docvičeno. Přes docházející péro, vyměňování jehel, 
kreslení značek na podlahu, jsou děti na první spartakiá-
du připravené.

Dnes už si na ty chvíle před šedesáti lety vzpomíná jen 
s úsměvem.                                             Karel Velkoborský

Identifikační známka vojáka záložní roty 
propagandistů Luftwafe nalezená v Nýr-
sku v bývalých kasárnech.

za materiály, kte-
ré jsme mu pro 
jeho práci poskyt-
li a že se velmi těší 
na konferenci do 
Nýrska. No řekněte 
mi, proč se do toho 
„bezvýznamného“ 
Nýrska těší? Žena, 
oceněná senátem 
ČR v r. 2013 jako 
žena roku, je vděč-
ná za naši pomoc  

s jejím rukopisem knihy o Josefu Blauovi a těší se, že 
už brzy bude moci vidět její definitivní podobu. Že nám 
někdo takový úkol vůbec svěřil? Už znovu se stalo, že 
některý z našich muzejníků byl ochoten pro muzeum 
vyměnit nějaké svoje poklady za historicky velmi cen-
ný předmět pocházející z Nýrska. Proč to udělal? Do-
stali jsme od přátel z Německa opět zcela nové fotogra-
fie a dokumenty, které dosud v Čechách nikdo neviděl. 
Proč nám je poslali? 
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Úspěšné sportovkyně přivezly stříbro

Nýrští žáci se v Rakousku neztratili

V květnu se v Sušici konaly tradiční závody v atletice 
o „Pohár rozhlasu“. Starší žákyně naší školy (Anna Šafa-
říková, Veronika Mrázová, Pavlína Mrázová, Dana Buš-
ková, Simona Lehocká, Marie Machová, Eliška Šmerdo-
vá, Viktorie Schneedorflerová, Kristýna Tomaščíková, Ju-
lie Tkáčiková, Lucie Houdková a Lucie Mojžíšová) se již 
počtvrté umístily na stupních vítězů. Po jednom prvním  
a dvou druhých místech letos opět získaly stříbrné medaile. 
Při závodech byly překonány i dva školní rekordy. Anička 
Šafaříková skočila 493 cm do dálky a Veronika Mrázová 
142 cm do výšky. Pochválit bych chtěla také mladší žá-
kyně, které v konkurenci 16 družstev z celého okresu a za 
velmi nepříznivého počasí obsadily výborné 5. místo.

Mgr. Dana Křivánková

Ve dnech 23. a 24. května proběhl v rakouském městě 
Bregenz (u Bodamského jezera) mezinárodní turnaj mlá-
dežnických týmů v kopané Bodensee pokal. Turnaj, kte-
rý se pořádá v rámci turnajů Eurosportringu, probíhal  
v 5 kategoriích, zapojilo se do něj 90 týmů z Holandska, 
Francie, Kosova, Německa, Polska, Rakouska i Švýcarska. 
Mezi nimi byl i tým starších žáků z Nýrska v kategorii U15  
a tým mladších žáků z Klatov v kategorii U13. V konku-
renci evropských týmů se rozhodně neztratily.

Celá naše mise začala již v pátek, kdy jsme pro zpestře-
ní navštívili zábavní park u Memmingenu a po příjezdu do 
Bregenzu jsme vyjeli lanovkou nad Bregenz a obdivovali 
panorama Bodamského jezera a Alp.

Starší žákyně školy na atletických závodech v Sušici.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

V kategorii U15 se turnaje zúčastnilo celkem 24 týmů, 
které byly rozděleny do 6 skupin, a z každé skupiny postu-
poval pouze první do bojů o medaile.

Kategorie U 15
Hrací čas: 1 x 25 min, počet hráčů: 10+1, počet týmů 24, 
rozdělených do 6 skupin

Sobota
Výsledky základní skupiny:
NÝRSKO – FC Signal Bernex Confignon (SUI) 2 : 0  
Nový Martin, Trumpeš Martin
NÝRSKO – FC Amical Saint-Prex (SIU)  1 : 2  
Bastl Martin
NÝRSKO – FC Hörbranz (AUT)  6 : 0  
Malát Filip, Vacek Adam, Nový Martin, Bastl Martin, Ma-
šek Zbyněk, Trumpeš Martin

Neděle
V neděli se hrála čtvrtfinálová skupina, ve které jsme bohu-
žel skončili na třetím místě, kdy jsme utkání o 2. místo pro-
hráli po penaltovém rozstřelu.
Čtvrtfinálová skupina:
NÝRSKO – JSG Altenkirchen (GER)  0 : 1
NÝRSKO – SV Grün-Weiss Grossbeeren (GER) 0 : 0  
na penalty 1 : 2 (Šmíd Martin)

O 5 místo:
NÝRSKO – AS Haute - Broye (SUI)  4 : 0  
2 x Nový Martin, Trumpeš Martin

Tým starších žáků z Nýrska.
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Jaro jsme přivítali řadou zajímavých akcí  

Za Nýrsko nastoupili: Bastl Martin, Brož Michael, Gon-
dek Patrik, Hoidn František, Malát Filip, Mašek Zbyněk, 
Nový Martin, Pavlík Jakub, Pukač Kristián, Šmíd Martin, 
Toul Martin, Trumpeš Martin, Vacek Adam a Valenta Ma-
těj.

Ačkoliv nás celý týden před odjezdem strašili meteo-
rologové s deštěm, jejich předpovědi se nenaplnili a tur-
naj proběhl za příjemného počasí. Všechna utkání jsme 
odehráli v pěkném areálu pořádajích klubů (Viktoria Bre-
genz a Schwarz-Weiss Bregenz). Hned v sobotu nás pořa-
datelé překvapili úpravou propozic, o které jsme nevěděli. 
Změna spočívala v tom, že v kategorii U15 může nastoupit  
5 hráčů starších o dva roky. Ze základní skupiny se nám 
přesto podařilo postoupit díky lepšímu skóre, které jsme 
kontrolovali v souběžně hraném utkání naší skupiny na 
vedlejším hřišti.

Neděle nám již tolik nevyšla. Hned v prvním utkání 
jsme zaspali začátek a prohrávali. Soupeř nás potom k ni-

1/ Den Země – 27. 4. 2015
Den Země je celosvětová ekologická akce snažící se 

všem věkovým skupinám ukázat cestu k přírodě, propago-
vat pozitivní přístup k životnímu prostřední, posilovat pou-
to mezi člověkem a krajinou, hájit životní prostředí a živo-
čichy. 

Pro letošní oslavu Dne Země jsme vybrali podtitul 
„Chráníme živočichy!“, se zaměřením především na Šuma-
vu. Šumava je typická lesní oblast středohorského charak-
teru, která je dodnes především domovem středoevropské 
lesní zvířeny. Z aktivních druhů je dnes jistě nejznámější 
rys ostrovid, tetřev hlušec, tetřívek, jeřábek lesní či vyd-
ra říční.

čemu nepustil a navíc se naši hráči věnovali více rozhod-
čímu než tomu, aby skóre otočili (nejhorší utkání na turna-
ji). Ve druhém utkání jsme se sice snažili, ale bez střelby 
na branku góly nepadnou. Utkání skončilo nerozhodně, a 
protože jsme po skupině měli stejný počet bodů i skóre se 
soupeřem, kopali jsme pokutové kopy. V nich byl úspěš-
nější soupeř a to rozhodlo o tom, že budeme hrát pouze o 
5. místo. Toto utkání jsme měli pod kontrolou a soupeři 
nastříleli 4 branky. Škoda, třeba jsme mohli být na bedně. 
Celkově hodnotím turnaj jako úspěšný, nejenom po spor-
tovní stránce.

Během celého turnaje jsme se mohli spolehnout na po-
moc vedoucího mužstva pana Jiřího Nováka a na povzbu-
zování skupinky fanoušků (rodičů), kterým patří veliké 
poděkování. Nesmím zapomenout ani na pana řidiče Rad-
ka Lepšího, který se během celého zájezdu staral o výbor-
nou atmosféru a byl vždy pozitivně naladěn.

Mgr. Ivan Pavlík

Základní škola, Školní ul. 

V úvodní hodině si žáci připomněli hlavní myšlenky 
oslav Dne Země, proč je důležité naši planetu a přírodu 
chránit, a z jakého důvodu chráníme živočichy. Ve svých 
prezentacích, pracovních listech i výtvarných pracích se 
zaměřili především na živočichy žijící v CHKO a NP Šu-
mava.

Celý den byl prokládán odbornými přednáškami spo-
lečnosti Falcopredonum.

Přednáška s tématem „Formica“ představila mravence 
lesního jako nejpočetnější živočišnou třídu hmyzu na naší 
planetě, která si zaslouží uznání a ochranu člověka.

Přednáška „Lesnictví“ představila les jako ucelený 
komplex – proč je důležitý, jaké dřeviny jsou původní  
a jaké do naší krajiny nepatří, k čemu vlastně les slouží a 
jak se v něm hospodaří, proč je důležitá těžba dřeva, i když 
svět ovládá umělá hmota.

Následovala ukázka sokolnictví na volném prostranství 
školy. Žáci se mohli podívat na ukázky letu orla stepního, 
výra velkého a káněte Harrisova. Žáci se dozvěděli mno-
ho zajímavostí ze života dravců a sov a pronikli do tajů so-
kolnického umění. Na závěr se mohli s dravcem i vyfotit.                                              

Ing. Jana Oceláková

2/ Projekt „Plzeňská věž převyšuje kopce…“ – exkurze 
do Plzně 28. 4. 2015

Školní celoroční projekt „Plzeňská věž převyšuje kop-
ce…“, během kterého naši žáci poznávají významné reálie 
hlavního města Plzeňského kraje, má za sebou další etapu.  
V úterý 28. 4. 2015 jsme navázali na říjnový domácí pro-
jektový den jeho výjezdní verzí. Celoškolní výprava smě-
řovala za poznáním Plzně a jejích zajímavostí. Ti menší 

Ukázka sokolnictví v areálu školy.
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navštívili Muzeum loutek, Muzeum strašidel a historické 
centrum, starší žáci prohlédli historické podzemí Plzně, Pi-
vovarské muzeum (s důrazem na středověký život a řemes-
la) a vědecko-technický poznávací park Techmania.

Jak se ukázalo, nejtěžším testem výpravy bylo počasí. 
Teplota vzduchu spadla o 15 °C oproti předchozím dnům 
a z nebe se hrnuly masy dešťové vody. Takové povětr-
nostní podmínky byly též důvodem ke zrušení plánované  
návštěvy ZOO a přesměrování celé skupiny 4 tříd 2. stup-
ně do parku Techmania.

Plzeňské historické podzemí odhalilo dětem prostory, 
které staří Plzeňané budovali po staletí jako součást ochra-
ny civilního obyvatelstva proti vojenskému obléhání měs-
ta, jemuž byla Plzeň za svoji historii několikrát vystavena 
a pouze jedenkrát podlehla (třicetiletá válka – vojevůdce 
Mansfeld).  Údery přileb o stropy nízkých chodeb vtlouk-
ly dětem do hlav povědomí o průměrné tělesné výšce jejich 
předků (140 – 160 cm). Ukázka technologií zemní ražby 
a vodovodního potrubí pak přinesla poznatky o zručnosti 
dávných obyvatel.

3/ „Květinový den“ – 13. 5. 2015
Čtvrtým rokem se naše škola spolupodílí na sbírko-

vé akci s nejdelší tradicí v ČR „Český den proti rakovině“  
a každoročně se deváťáci nadšeně chystají překonat před-
cházející vybranou částku. I letos se to podařilo žákům  
IX. A pod vedením Mgr. Evy Denkové. Při dobročinné sbír-
ce nabízeli 13. 5. v Nýrsku kytičky měsíčku lékařského pod 
hlavičkou Ligy proti rakovině. Na podporu léčby rakoviny, 
letos vyhlášené léčby rakoviny reprodukčních orgánů, ode-
slali 12 306,- Kč. Děkujeme všem, kteří vstřícně zareago-
vali, akci podpořili a našim žákům v praxi ukázali, že jejich 
snažení mělo smysl. 

4/ Praha – 19. 5. 2015
Nedílnou součástí výuky vlastivědy ve 4. a 5. roční-

ku je seznámení s hlavním městem ČR, proto tyto ročníky 
pravidelně absolvují exkurze za zajímavostmi Prahy. Tří-
dy IV. A a V. A letos zvládly 11,5 km pěšího putování za 
historickými zajímavostmi Prahy. Pro některé žáky to byla  
návštěva skutečně první. O to víc je zaujal Petřín, Lore-
tánské i Hradčanské náměstí, Pražský hrad, Karlův most  
a Staroměstské náměstí. Počínaje návštěvou bludiště na 
Petříně přes střídání stráží na Hradě, Chrám sv. Víta, Zla-
tou uličku až po kokrhání kohouta na Staroměstském orlo-
ji doslova hltali všechny informace průvodkyně a všímali 
si i ruchu velkoměsta a zahraničních turistů.

Konec školního roku býval vždy ve znamení sportov-
ních a výletních aktivit, a tak naše starší žáky čeká ještě 
exkurze v rámci historie (návštěva Karlštejna a Lidic), ti 
nejmenší pojedou do ZOO Plzeň a největšími „výletníky“ 
budou naši třeťáci, kteří se vypraví na hrad Rabí a ještě zů-
stanou jako každoročně „věrní“ naší krásné Šumavě. Všich-
ni společně se v závěru školního roku poprvé vypravíme na 
exkurzi do Dragounských kasáren v Klatovech. Stručně ře-
čeno – kdo chce, tak v naší škole zažije nudu málokdy. 

A k tomu se samozřejmě co nejvíce učíme! I v rozvrho-
vé každodennosti je však většina vyučovacích hodin pes-

Pivovarské muzeum a prohlídka zaměřená na život ve 
středověku otestovala dějepisné znalosti žactva a seznámi-
la je s těžkou realitou obživy z doby počátků existence Plz-
ně.

Pravým naplněním Komenského „školy hrou“ je vědec-
ko-technický park Techmania. Na desítkách pokusů a si-
mulací si děti na vlastní kůži otestovaly působení fyzikál-
ních zákonů. Nejpopulárnější byl virtuální tenis, televizní 
studio, dráha s měřením rychlosti, bazén simulující funkce 
vodních čerpadel a zdymadel, optické efekty s lomem svět-
la a mnoho dalšího.

Návštěvu parku uzavřela prohlídka planetária a unikát-
ní sférická projekce (na kouli) s tématem planety sluneční 
soustavy a jejich měsíce. Mimo jiné mohli žáci vyzkoušet, 
jakou tíhou působí těleso o hmotnosti 2 kg na různých ob-
jektech naší sluneční soustavy, pochopili princip tornáda, 
zkusili si změřit výšku slunce nad obzorem nebo odpálit 
raketu do kosmu.                                  Ing. Milan Růžička

Na návštěvě ve vědecko-technickém poznávacím parku Techmania.

Starší žáci si prohlédli plzeňské podzemí.
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trá, zajímavá, nejednotvárná. Výuka v 21. století zejmé-
na v základních školách je značně odlišná od té předchá-
zející, pedagogové střídají formy a metody práce, využí-
vají osvědčenou názornost i příklady ze života, žáci pracu-
jí samostatně i v týmu, tzv. Komenského „školu hrou“ za-
žijí prakticky denně, účastní se projektových dnů, besed, 
odborných přednášek, divadelních i filmových představe-
ní, exkurzí, zájezdů, nedílnou součástí je využívání ICT 
/ interaktivní výukové materiály, prezentace, interaktivní 
učebnice, obrázky, videa apod. Přesvědčit se může každý 

Z činnosti kroužku country tanců.

návštěvou školy ve Dnech otevřených dveří, rodiče našich 
žáků mohou výuku svého dítěte navštívit kdykoli / „Rodi-
če vítáni“. V závěru si však neodpustím poznámku, že žáci 
by se ve škole měli – na rozdíl od moderních trendů a nic 
neříkajících slovních klauniád o kompetencích ke vzdě-
lávání – hlavně učit a škola je má naučit i zodpovědnos-
ti a schopnosti plnit si povinnosti. To budou totiž v budou-
cím životě také potřebovat! A jsem velmi ráda, že se s tím-
to názorem shoduji i s ostatními kolegy učiteli a většinou 
našich rodičů.                                 Mgr. Alena Linhartová

Základní umělecká škola Nýrsko 

Mladí hudebníci měli úspěšný rok
Další úspěšný rok prožili žáci základní umělecké ško-

ly. V letošním školním roce vyhlásilo Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěž uměleckých škol  
v oboru hra na dechové nástroje a v oboru zpěv. Žáci zá-
kladní umělecké školy v Nýrsku se této soutěže zúčastni-
li s výbornými výsledky. Školu reprezentovalo celkem šest 
muzikantů a pět zpěváků. Ve hře na zobcové flétny to byly: 
Denisa Poškarská, Zuzana Houdková, Lea Veseláková, 
Nela Reitharová, Agáta Lily Kopecká a Lenka Drudíková 
ze tříd Jany Koukolíkové, Tomáše Bastla a Václava Kubi-
ceho. Z okresního kola soutěžící přivezli dvě první místa  

s postupem, dvě druhá místa a dvě třetí. Zuzana Houdková 
a Denisa Poškarská vybojovaly v těžké konkurenci v kraj-
ském kole dvě třetí místa.

Ve zpěvu naši školu reprezentovali žáci Drahomíry 
Lhotské: Marie Matějková, Šárka Hodková, Tereza Bufko-
vá, Michal Hladík a Marek Šota. Mladí zpěváci vybojovali 
dvě první místa s postupem, jedno první místo, jedno dru-
hé a jedno třetí. V krajském kole obsadila Marie Matějko-
vá druhé místo a Šárka Hodková obdržela čestné uznání. 

Děkuji soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a vy-
učujícím za jejich přípravu.     Luboš Vacek, ředitel školy

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Děti se už můžou těšit na tábory
Školní rok se nachýlil ke své-

mu závěru a v domě dětí a mlá-
deže končí pravidelná zájmová 
činnost. Celé pracoviště se chys-
tá na prázdniny. Do letních pří-

městských táborů se přihlásilo 350 dětí, všem přejeme 
příjemné zážitky na táborech, nová přátelství a hezké tr-
valé vzpomínky.

Dobu prázdnin můžete využít k přemýšlení, jaký  
zájmový kroužek vybrat svému dítěti v příštím školním 
roce. Jako inspiraci dnes zmiňuji zájmový kroužek coun-
try tanců, který v domě dětí a mládeže vedou manželé 
Čermákovi. Jedná se o jejich dlouholetou aktivitu, oba 
jsou velmi zkušenými lektory i tanečníky. Děti tančí s ve-
likým zápalem různé zajímavé choreografie. Nezastírám, 
že pro činnost zájmového kroužku jsou velmi vzácným 
materiálem chlapci – tanečníci. Přivítáme je s velkou slá-
vou. Velmi pěkné kostýmy pro vystoupení dětí ušila paní 
Sudová a kostýmy, krásná hudba a taneční kreace čekají  
v září i na Vás!                                 Bc. Pavlína Karlovská
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Město upraví prostranství 
před kulturním domem

Na přelomu července a srpna letošního roku se bude ko-
nat již druhé česko-německé setkání dětí. V minulém roce 
byla obnovena tradice setkávání dětí, které navštěvují Dům 
dětí a mládeže v Nýrsku, s dětmi ze sousedního Bavorska. 
Z tohoto důvodu bude do té doby upraveno prostranství 
před kulturním domem v Nýrsku, kde DDM Nýrsko sídlí. 
Vzrostlé jehličnany budou pokáceny. Jsou již staré a hrozí 
nebezpečí jejich spadnutí. Po odstranění jejich kořenů pak 
bude celý prostor upraven a osázen novou zelení.

                       Bc. Soňa Hladíková

Hodně štěstí
V posledních dvou číslech NN se objevily články, kte-

ré se zabývaly problematikou kotelny. Krátce a dobře, Tep-
loslužby 30. 6. 2015 končí a 1. 7. 2015 nastupuje spo-
lečnost založená městem. Teploslužbám se vytýká špat-
ná komunikace. Nejsem na otázku tepelného hospodářství  
expert, a proto chtít o tomto problému hovořit by svědči-
lo o velké hlouposti, velké pýše nebo nelítostně nastupu-
jící stařecké demenci. Všechno je špatně. Dovedu pocho-
pit  určitou hořkost, kterou představitelé odcházející firmy 
cítí. Jako zákazník mohu sám za sebe říci, že firma odvá-
děla vždycky dobrou práci. Cena tepla byla jedna z nejniž-
ších v republice.

S panem Václavovicem jsme se občas poškorpili, ale 
vždy to bylo k dobru věci. Odcházejícím pracovníkům chci 
za sebe poděkovat a zatleskat jim. Snad nás takových bude 
víc. Vždy je třeba si vážit lidí, kteří odvedli kus poctivé 
práce. Díky a hodně štěstí.                    Mgr. Vojtěch Bunda

Nýrské dřevosochání 
zhmotní staré pověsti

První prázdninový týden se Areálem pod sjezdovou po-
nese vůně dřeva a zvuk motorových pil. Opět po roce do 
našeho města zavítá pětice zkušených dřevosochařů. Ti vy-
tvoří svými pilami a dláty z dvoumetrových špalků krás-
né sochy, které pak oživí školy a veřejně přístupná místa  
v Nýrsku. Letošními tématy „Nýrského dřevosochání“ jsou 
„Šumavské pověsti“ a „Les“. 

Dřevosochání začne ve čtvrtek 2. července 2015 v od-
poledních hodinách. Po celou dobu práce dřevosocha-
řů bude areál otevřen pro veřejnost. Budete mít tedy mož-
nost si jejich práci prohlédnout zblízka a také sledovat, jak  
z kusu borovice vejmutovky vzniká nádherné dílo. Sochaři 
budou pracovat každý den přibližně do 18:00 hod. Sobotní 
odpoledne nám zpříjemní slavnosti vína. 

Celá akce vyvrcholí slavnostní vernisáží, která začne  
v neděli 5. července ve 14:00 hod. Na vernisáži budou od-
haleny hotové sochy a jejich autoři se krátce představí. So-
chy budou hodnotit návštěvníci vernisáže i odborná komi-
se vedená Ing. Jiřím Vorlíčkem, mistrem České republiky  
v práci s motorovou pilou. Sochaři pak budou za svou prá-
ci odměněni cenami. Pro návštěvníky bude taktéž připrave-
na soutěž o zajímavé ceny. 

Minulý první ročník „Nýrského dřevosochání“ se veli-
ce povedl a krásné sochy dělají radost nejen dětem ve škol-
kách. Přijďte se podívat, jaká zajímavá díla vzniknou ruka-
ma sochařů letos.                                  Bc. Soňa Hladíková

Z loňského ročníku „Nýrského dřevosochání“.
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Je zvláštní, jak důležité mohou být zdánlivě nedůleži-
té věci. V březnovém čísle NN jsme napsali článek o dět-
ském minivandru. Překvapila nás velmi kladná odezva – ze 
strany dětí i dospělých – a tak jsme se rozhodli napsat dal-
ší článek a v kostce vás seznámit s myšlenkou a průběhem 
těchto akcí. 

Jediným pravidlem pro minitrampy je přísný zákaz mo-
bilních telefonů, tabletů, počítačů, maminek a bonbonů.  
Z toho už lze trochu vycítit kousek smyslu těchto výletů 
do přírody. Myslíme si, že v dnešní přetechnizované době 
chybí naší mládeži kladný přístup k přírodě. Války tipu 
„Warcraft“ se mění v reálné pozorování zvěře, ptáků a uče-
ní se rostlin. Facebookové přátelství přerůstá v opravdické 
kamarádství, kde se nekliká na ikonu „I Like“, ale jednodu-
še si řekneme do očí: „jsi dobrej, to se ti povedlo“. 

Myslím, že to by mohlo stačit jako nástin k pochope-
ní tohoto, díky bohu, přežitého způsobu myšlení a žití. Tak 
vás zvu na výlet, již šestou akci, kterou jsme pro ty naše 
menší spoluobčánky připravili.

Je 8. května 9:30 hod. a vypadá to že nám počasí pře-
je. Scházíme se u nýrského náměstí a dáváme dohromady 
zásoby a začínáme odpovídat na otázky: „A kam to vlast-
ně jedeme strejdo?“ Odpověď zní: „Je to v hlubokém ves-
míru, galaxie Mléčná dráha, planeta Země, Evropa, Česká 
republika, Západočeský kraj, vesnička Podolí. A tam mají 
koně a věř, nevěř, mají tam i krávy a ty nejsou fialový.“ A je 
to tady, krásně neorganizovaný přesun na vlakové nádraží 
a odjezd směr Klatovy a pak hurá na Běšiny. Zvláštní byli 
naši spolucestující cyklisté. Vůbec od nás nechtěli ochut-
nat klobásu. Oni nám snad věřili, že je z koček a šneků. No 
srandy kopec a cesta utekla jako kočka od šneka. Běšiny, 
výsadek, jídlo, pití a pryč z města. „Koukněte, támhle na 
ten kopec musíme vyjít a je to jen 3 kilometry. To si, strej-
do, děláš prču.“ 

Mrtvá okousaná srna od divočáků byla dobrou učeb-
nicovou pomůckou pro výklad – zase o kousek pootevře-
né dveře realitě. Zkrátka to nebyla srna od „Walta Disne-
ye“. Za dvě hodiny jsme byli na místě – u zříceniny koste-
la sv. Bartoloměje. Úžasné místo nasáklé atmosférou dob 
dávno minulých. Dříví, přístřešek, ohniště, vodu a vlastně 
všechno potřebné pro přežití v lese bez stanů – dělali, dě-
lali, splnili a ještě překročili. „Já už chci, strejdo, hrát toho 
strážce ohně.“ Počkali jsme až se trochu setmí a začala hra 
o oheň (baterky). Vynikající týmová hra pro zbystření 
smyslů a strategického myšlení. 

Vstávat a cvičit. Po jídle hodinová přednáška strejdy 
Honzy o práci s mapou a určení azimutu. Upéct kuře coby 
průvodce na klacku a vyrazit na azimut 120°. Kuře na klac-
ku není pro malé trampy žádnou novinkou. Každému člo-
věku, psu ba i kuřeti, které potkáme, musíme nabídnout. 
Cestou strejda Martin ukazuje krásu stromů a květin a vy-
světluje jakou funkci mají na té naší planetě. A jsme na ran-

Orientace v mapě je pro malé táborníky důležitá.

či. Všechno, co se domluvilo s majitelem Zdendou, klaplo 
do puntíku přesně. Děti se začaly učit starat o koně. A tak 
hřebelcovaly, poslouchaly výklad koňačky Báry, která je 
s nadpřirozenou trpělivostí učila a ukazovala jim co a jak. 
Odměnou za tvrdou práci malých trampů byla projížďka  
v sedle, ze kterého je svět krásnější. Strejdové Lukáš  
a Honza vyrazili do tábora o něco dříve a cestou připravi-
li znalostní stopovanou, aby těm škvrňatům cesta utekla. 
Večeře a pak noční stezka odvahy byly závěrem tak krásně 
náročné a dobrodružné soboty. 

Neděle ráno. Tak jsme udělali oheň, nanosili dříví pro 
další poutníky do zásoby a šli jsme udělat kotlíkový guláš. 
„Teda strejdo Jirko ty tam dáváš úplně všechno? Ale vep-
řová konzerva tam přece nepatří! Ale jo jo a abys věděla, 
Adélko, tak tam dám i fazole, svíčkovou omáčku a vlastně 
všechno jídlo co máme.“ Mělo to snad všechny barvy kro-
mě zelené a tak jsme natrhali kontryhel a výhonky smrku 
a šup s tím do kotlíku. Mlaskání bylo slyšet až do Běšin. 
Když bylo zbaleno, vyhlásila se soutěž. Kdo najde nějaké 
papírky na zemi, dostane bonbon. A bylo vyčištěno. Hurá 
do Malonic na vlak. Ještě malá zastávka v Podolském ran-
či, děcka si zaházela sekerou, poděkování Zdendovi a Bar-
če a hurá na ten náš vlak. Cesta domů při vyprávění zážitků 
z dalšího vandru byla zběsile rychlá. Klatovy, chvilka če-
kání na šumavskou střelu a Nýrsko zase pod našima noha-
ma. Trochu rádi i trochu neradi, že končí to naše víkendové 
dobrodružství. Ale vidina další akce nás povzbuzuje, vždyť 
bude za měsíc a kousek. 

Za pomoc děkujeme Martinovi Kubíkovi (Marťan), 
Martinovi Chaloupkovi (Arab), Lukášovi Denkovi (Luc-
ky), Honzovi Tomáškovi (Kejml) a všem rodičům.  

                                                 Jiří Ferus

Děti přespaly u zříceniny kostela
sv. Bartoloměje



Čas utíká jako voda, léto vystřídala paní zima a než se 
člověk otočil je tady voňavé jaro. Usedám do zátiší, beru do 
ruky tužku a papír a zapisuji přicházející myšlenky, ze kte-
rých vznikl článek, který právě čtete.

V následujících řádcích bych vás za nýrské ochotníky 
ráda pozvala na letošní premiérové představení, ale nejprve 
si dovolím krátké ohlédnutí.

Od roku 2010 jsme na scéně Lesního divadla odehráli 
celkem 12 her a jednu jsme uvedli v prostorách bystřické-
ho zámku. V našem podání jste již mohli vidět „Dalskabá-
ty hříšná ves aneb Zapomenutý čert“, „Sněhurku a sedm tr-
paslíků“, „Hrátky s čertem“, „Se la vie“, „Mam´ Zelle Ni-
touche“, „Divadelní koktejl“ nebo „Náš dům zní smíchem“. 
V adventním čase se odehrálo pět krátkých představení a to 
„Ladovská zima,“ „O dvanácti měsíčkách“, „Vánoce s Pe-
trem Bajzou“, „Krkonošská pohádka“ a „Zimní rekreace“. 
Zámecké prostory v našem podání na krátký okamžik opět 
navštívil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. 

Těší nás, že si své diváky získaly  každoroční reprízy při 
zahájení divadelní sezóny i divadelní program v adventním 
čase.

Tak jako každý rok i v letošním roce se v městské 
knihovně utkali žáci základních škol v „Soutěži ve čtení“. 
Žáci 1. 2. a 3. ročníků se 13. května sešli ve společenském 
sále, kde předvedli svůj čtenářský um. Naše pozvání přija-
la: ZŠ Dešenice, ZŠ Chudenín, ZŠ Janovice nad Úhlavou, 
ZŠ Školní, Nýrsko, ZŠ Komenského, Nýrsko a ZŠ Železná 
Ruda. Čtenářů se nakonec sešlo krásných 32.

Čtení neznámého textu předvedli tříčlenné porotě, která 
to neměla vůbec jednoduché. Boj byl dobojován a zde jsou 
výsledky:
Kategorie 1. ročník
1. místo: Jakub Žáček – ZŠ Nýrsko, Školní
2. místo: Petr Pojžárek – ZŠ Nýrsko, Školní
3. místo: Alžběta Beková – ZŠ Nýrsko, Komenského

Kategorie 2. ročník
1. místo: Natálie Kurcová – ZŠ Janovice n. Úhl.
2. místo: Karolína Mašková – ZŠ Nýrsko, Školní
3. místo: Agáta Pospíšilová – ZŠ Železná Ruda

Kategorie 3. ročník
1. místo: Agáta Lily Kopecká – ZŠ Železná Ruda
2. místo: Lucie Lindauerová – ZŠ Nýrsko,  Komenského
3. místo: Nikola Turečková – ZŠ Janovice n.Úhl.

Velké poděkování patří porotě, která neměla vů-
bec snadnou práci. Děkujeme paní Lence Vyskočilové,  
PhDr. et Mgr. Markétě Štochlové a Bc. Marii Frančíkové.

A nyní už jen zbývá popřát postupujícím čtenářům  
2. a 3. ročníků hodně štěstí v regionálním kole v Klatovech. 
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Hrát se bude tentokrát až za tmy

Žáci se utkali ve čtení neznámých textů

Po takovém výčtu se může zdát, že máme k dispozici ne-
přeberné množství námětů k divadelnímu zpracování. Kéž by 
tomu tak bylo. Nicméně zatím se nám pokaždé povedlo roz-
lousknout tvrdý oříšek a vybrat novou hru. Vystřídali jsme ně-
kolik žánrů. Od pohádek a zpěvoher jsme letos přistoupili ke 
komedii světově známého autora J. B. Poquelina.

Ve ztřeštěné komedii francouzského dramatika, který si  
v této hře bere na mušku nejen lékařské povolání a mastičká-
ře, ale i falešné a hloupé měšťanské způsoby, obléknou nýr-
ští ochotníci šaty vypůjčené z kostymérny plzeňského diva-
dla J. K. Tyla a tradičně budou hudebně doprovázeni Jarosla-
vem Jandovským.

Aby měl divák možnost těšit se stále na něco nového, bude 
se komedie pod názvem „Lékařem proti své vůli“ hrát večer. 

Diváci, kteří by si v divadle raději lehli, než sedli, ale  
z ostychu to přes den neudělají, nebo raději nepřijdou, mají  
k tomu nyní náramnou příležitost. Neostýchejte se, zabalte 
si deku a polštářek pod hlavu a přijďte se i Vy bavit v neděli  
5. července a v sobotu 22. srpna 2015 od 21:00 hod. do Les-
ního divadla. I když bude tma a hvězdy vám budou svítit nad 
hlavou, tak určitě neusnete.                       Ing. Dana Tomanová

Ve středu 27. května se v Městské knihovně v Klato-
vech uskutečnilo okrskové finále nejlepších čtenářů.  A jak 
to dopadlo? Následovně:
Kategorie 2. ročník
1. místo: Ivana Skálová - ZŠ Tolstého, Klatovy
2. místo: Petra Nováčková – ZŠ Plánická, Klatovy
3. místo: Karolína Mašková – ZŠ Školní, Nýrsko

Kategorie 3. ročník
1. místo: Agatha Lily Kopecká – ZŠ Železná Ruda
2. místo: Karolína Průchová – ZŠ Tolstého, Klatovy
3. místo: Lucie Lindauerová – ZŠ Komenského, Nýrsko

Gratulujeme!                      M. Linhartová, MěK Nýrsko

Vítězové druhé kategorie soutěže v městské knihovně.
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Milá maminko a tatínku, tak jsme strávili zase skvělý 
dobrodružství s nočním přespáním v naší knihovně! Bylo to 
ještě o chlup lepší než minule. Příšte chci jít s naší bandou 
určitě zase!! Myslíte, že budu moct? Prosíííím…

Nejdřív jsme měli všichni spicha na našem nýrském ná-
městí u knihovny, kde jsme zase dostali takový ty identifi-
kační kartičky s obrázkem letošní stopovačky a naším jmé-
nem a už se šlo. Letos ten náš celý výlet byl z tý komiksový 
knížky o tetě Čárový, prapradědovi Budivojovi, Meluzíně. 
Aaa těch…, no už si je úplně všechny nepamatuju. Ale název 
knihy to jo. Byla to komiksová knížka „Na hradě Bradě“. 
Tu mám teda dost rád. Je fakt vtipná a plná dobrý srandy. 
Když jsme se nějak sešikovali do nějakýho štrůdlu, zamíři-
li jsme nahoru na Pajrek. Počasí bylo úplně v pohodě, ni-
kde ani mráček ani kapička, což jsme teda potřebovali. No 
a jak jsme vešli do lesa a pak tam nahoru na, jak je tam ja-
koby ta mýtina, jo? Tak teda buch ho!! Normálně z toho 
vysokýho kopce nad náma se zjevila úplně, ale fakt úplně  
z ničeho nic postava!!! Byl jsem teda asi 2 minuty úplně ce-
lej v šoku… Měla takový lítací barevný závoj, co jí šel dolů 
po takových úžasně dlouhých stříbrných vlasech a vypada-
la jako, jako, …no úplně záhadně…, mami..., no a zazpíva-
la nám s takovou maličkou kytarou a pak nám vyprávěla  
o ptáčcích, kteří tam v lese žijou..., a pak jsme měli úkol na-
jít malé obrázky těch ptáků, které byly poschovávané všu-
de kolem na tom kopci. Uf! Běhal jsem jak splašenej, tati,  
a nakonec jsem sehnal tři!!!

 Potom jsme šli lesem nahoru k Pajreku a myslím, že ži-
jeme na moc hezkým místě tady u nás v Čechách, protože 
jak jsme stoupali nahoru, šli jsme kolem takových různých 
pěkných keřů a hezkých zákoutíček. No a jak jsme vešli do 
takovýho trochu hustšího lesa, tak další tajemný překváp-
ko!! V tý skoro tmě tam najednou zaskřehotal hlas!! No to 
teda bylo něco! Za takovým obrovským balvanem stála sta-
rá babka!!! Byla to teta Čárová a začala brblat o bylin-
kách. Měla tam s sebou hafa různých bylin, hrnků a taky 
ňáký kořeníčko…, když jsme se oklepali z překvapeníčka na 
koho jsme zase v lese narazili, tak jsme to začali všechno 
oňufávat a přičuchávat si a to bylo teda vůní… A dala nám 
ochutnat teploučkou čajdu. Už si teda pamatuju jenom ten 
mátovej a šalvějovej, jak nám vaří naše pocinovická babi, 
ale mňam, mňam…, sem si pochutnal. Jo! A mohli jsme si 
pak cestou půjčovat její velikánskou sovu Rozárku. Byla ta-
ková přítulňoučká a plyšová.

No a pak jsme už zahlídli špičku hradu, takže jsme sko-
ro všichni letěli nahoru, abychom tam byli první. Jenom-
že!!! HOUKÁNÍ! Do takovýho strašidelnýho úúúhúúhhúú 
se úplně nahoře objevil celej bílej duch! Trošku, malinko, 
maličkato sem se teda tati asi i bál nó, ale né zas dlou-
ho, žejo. Tsss! Nejsem žádnej strašpytel! Byl to prapraděda 
Budivoj!! No chvilkama jsem měl i podezření, jestli to ná-
hodou není strejda Martin, co s náma byl i minule, ale bylo 
to strašně těžký poznat. Ale neměl jsem moc času na zkou-
mání, protože nás děda Budivoj nejdřív usadil, vyprávěl 
nám o našem Pajreku pověsti a pak nás vyslal hledat ukry-
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Noc s Andersenem zavedla děti na Pajrek

V lese pod Pajrekem čekaly na děti postavy z pohádkového komiksu.

tej poklad na Pajreku!! Jupí!! Nejlepší část! Tak teda bylo 
to úplně lehoučký, měli jsme ho hned, my jsme totiž byli be-
zva sehraný. Pokládeček byl mňamózní. Suprový čoko kou-
le, strašidelňácký vypoulený očiska. Hustý!

Pak jsme se skoro skutáleli dolů z kopce do Areálu pod 
sjezdovkou a řádili jsme na hřišti a fotbalovým plácku. 
Zbaštili jsme si opečený buřtíčky, zasadili jsme malinkou 
lípu „Pohádkovník“ a Ellenka z naší bandy pro ní vymysle-
la jméno „Meluzínka česká“. Tahle naše lípa už byla čtvr-
tá! Vždycky si je můžem sami pojmenovat.

K večeru už jsem byl celej utahanej a šli jsme „louda-
vičkou“ zpátky na náměstí do knihovny. Ty mami, jenže 
jak jsme si začali chystat spaníčko na zemi mezi knížkama, 
tak jsem zase úplně ožil a užíval si, že nespíme doma!! Ale  
v naší knihovně! Jo! S tetou Milenou jsme vyráběli maketu 
hradu Brada a nakonec nám ještě strejda Pavel četl pohád-
ku na dobrou noc. Šupky do pyžama a ještě jsme si chvil-
ku mohli špitat, ale …já …ááááá jsem byl… nějak dóóst… 
ááá… uunaa… veeeneej…, příšte půjdu zas…, chršíííí  
chršíííí…“                                        V. Knězová, IC Nýrsko



KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města 

telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Otevírací doba 
Po – Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

So - Ne: 10.00 – 13.00

Ve společenském sále městské knihovny
5. 6. od 16:30 hod. – „Netradiční čtení“ – čtení pro děti 
s výtvarnou dílnou.
13. 6. od 16:00 hod. – Vernisáž výstavy dětských prací 
kurzu „Malování pro radost“.
13. 6. – 28. 8. – Výstava dětských prací kurzu „Malová-
ní pro radost“.

V Muzeu Královského hvozdu
Do 20. 9. – Výstava „Stopy války“ – o průběhu a konci 
2. světové války v Nýrsku a okolí.

V KD-DDM
17. 6. od 15:00 hod. – Blešák.

Areál pod sjezdovkou
27. 6. od 21:00 hod. – „Nightwish revival Ostrava“ – 
pořádá TJ Nýrsko.
30. 6. od 15:00 hod. – „Hurááá prázdniny“ – zábavné od-
poledne pro děti v Areálu pod sjezdovkou s minimuziká-
lem „Malování s písničkou“.

Bystřický park
13. 6. 20:00 hod. – Mash – rockový koncert.
20. 6. 20:00 hod. – Ukradený vjecy – rockový koncert.

Sport a turistika 
7. 6. – Den turistiky – další info ve skříňce klubu.
21.6. od 10:00 hod. – Běh na Hraničář – 16. ročník, start 
u lesního divadla.

Cyklovýlety
7. 6. od 9:00 hod. – „Židovské hřbitovy“ – trasa: autobu-
sové nádraží Nýrsko – Švihov – Chudenice – Vráž – Nýr-
sko, 80 km, trasa vhodná pro všechny.
28. 6. od 9:00 hod. – „Hohen Bogen“ – trasa: autobuso-
vé nádraží Nýrsko – Eschlkam – Hohen Bogen – Nýrsko,  
60 km, jen pro aktivní cykloturisty.

Lesní divadlo
14. 6. – Zlatovláska – představení dětského nýrského spolku.
20. 6. – Tajemství staré bambitky – představení Divadla 
Klenová.
25. – 26. 6. od 10:00 hod. – Zlatovláska – představení dět-
ského nýrského spolku.
 
Připravujeme
11. 7. – Turistika s Pepou.
12. 7.  – Cyklovýlet Sušice Andělíček.

Městská knihovna Nýrsko 
a Informační centrum města Nýrska 

oznamují uživatelům, že dne 30. června 2015 
budou UZAVŘENY.  

Důvodem je zajištění zábavného odpoledne pro 
děti „Hurááá prázdniny“. Děkujeme za pochopení.

Přihlašte se do kurzu!
Městská knihovna Nýrsko připravuje vzděláva-

cí kurzy v oblasti počítačové gramotnosti, které budou 
probíhat na podzim a v zimě 2015 v dopoledních hodi-
nách.

1.       Elektronická pošta a vyhledávání na internetu
2.       MS Word
3.       MS Excel
4.       Práce se soubory
Zájemci se mohou hlásit v MěK. Termíny budou 

upřesněny dle počtu přihlášených.


